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  :الطأ صُ أجت  -  1 

ئٔٗ اٌؿًّ ٠طلٝ اإلٔؽبْ ثٗ، : لبي األة   ؼأي ٌٚس صغ١ط ٚاٌسٖ ، ِب ؼط ٔجبحه ٠ب أثٟ ؟

ٚرؿٍٛ ِىبٔزٗ ،٠جت أْ ٠ٛغف اإلٔؽبْ ؾٍّٗ ٠ٚؽزف١س ِٕٗ، فبٌؿٍُ ٚاٌؿًّ ّ٘ب ؼجت لٛح 

 . ِٓ ا٢ْ ؼأجزٙس ٚأرؿٍُ ٚأؾًّ ألوْٛ ٔبجحب ِضٍه ٠ب أثٝ: لبي االثٓ.األُِ ٚرمسِٙب

 : رر١ط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٝ -   أ

  (اٌصحخ – اٌؿًّ – اٌّبي ).......... ؼجت ٔجبح األة- 1

 (ؾّٗ – ٚاٌسرٗ – ٚاٌسٖ )............ ؼأي اٌٌٛس- 2

 :أوًّ ثىٍّخ ِٕبؼجخ-  ة

  : ............(األة)جّؽ -  2 : ............       (رؿٍٛ)ِؿٕٝ - 1

 .........................................................و١ف ٠طلٝ اإلٔؽبْ ٚرؿٍٛ ِىبٔزٗ؟- ط

=============================================== 

   شب٘س طبضق جبضٖ ٠حبٚي لطؽ شجطح أِبَ ِٕعٌٗ،فحعْ ٚأذجطٖ :الطأ صُ أجت - 2

ال رمطؽ اٌشجطح فّٕػط٘ب ج١ًّ، ٚٔؽزػً ثٙب ِٓ : ٚاٌسٖ، فص٘ت األة ٌجبضٖ ٚلبي ٌٗ

أشؿخ اٌشّػ اٌحبضلخ، ٚرٕمٝ اٌٙٛاء ِٓ األرطثخ ٚرّزص صبٟٔ أوؽ١س اٌىطثْٛ، ٚررطط 

ٌٕب األوؽج١ٓ اٌصٞ ٔحزبجٗ ٌٍزٕفػ، فبلزٕؽ اٌجبض، ٚلبَ ثعضاؾخ شجطح جس٠سح ثّؿبٚٔخ 

 .طبضق ٚٚاٌسٖ

 : رر١ط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ِّب ٠ٍٟ-  أ
 .شجطح (شطاء – لطؽ – غطغ )........... حبٚي اٌجبض- 1
  (ا١ٌٕزطٚج١ٓ – األوؽج١ٓ – صبٟٔ أوؽ١س اٌىطثْٛ )...... ررطط األشجبض- 2
 : .............(اٌشجطح)جّؽ -  2: ............. (ِؿبٚٔخ)أوًّ ِؿٕٝ  - ة
 ..........................................................ِب ؾاللخ األشجبض ثبٌج١ئخ ؟-:   ط
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 .ٚجس ضاِٟ ثطرمبٌخ فٟ ِٕعٌٗ، فٍؿت ثٙب وأٔٙب وطح : الطأ صُ أجت-3

: غٙطد ؾالِبد اٌزؿجت ؾٍٝ ٚجٙٗ، فٛاصٍذ أِٗ والِٙب. اٌجطرمبٌخ رزأٌُ:  فمبٌذ أِٗ

ً٘ رحت أْ ٠ٍؿت ثه أحس ٠ٚمصفه ٘ىصا؟ فبهلل ذٍمٙب؛ ٌٕأوٍٙب، . اٌجطرمبٌخ ِرٍٛق ِضٍه

ٚاٌمشط ٠ؿطٝ ضائحخ ج١ٍّخ ٌٍطؿبَ، ٚرؿط١ٕب اٌف١زب١ِٕبد . ٚٔصٕؽ ِٕٙب اٌؿص١ط، ٚاٌّطثٝ

 . ٚاٌع٠ٛد، ٚرّٕؽ ٔعالد اٌجطز، فبؾزصض ألِٗ، ٚلبي ٌٓ أفؿً شٌه ِطح أذطٜ

 : أوًّ اٌجًّ ا٢ر١خ-  أ :- أجت ؾٓ األؼئٍخ ا٢ر١خ

 ...........اْ ضاِٟ ٠ٍؿت ثبٌجطرمبٌخ وأٔٙبن- 1

 .ٌٍطؿبَ............ لشط اٌجطرمبي ٠ؿطٝ ضائحخ- 2

 :- اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ -ة 

  (لص١طح– صغ١طح – لج١حخ  ): (ج١ٍّخ)ِؿٕٝ وٍّخ - 1

 (٠ٍّٙه – ٠ط١ِه – ٠جؿسن ): (٠مصفه)ِؿٕٝ وٍّخ  -2

 ............... .......................أجت ؾٓ  ظؽ ؾٕٛأب ِٕبؼجب ٌٍفمطح اٌؽبثمخ- ط

=============================================== 

 ث١زٗ لٍت ثالزٞ، ِّزس ِٓ اٌجحط حزٝ اٌٛازٞ، ؾّالق ٚوج١ط، ال ٠إش٠ٕب :-الطأ صُ أجت -4

ثً ٠ؿط١ٕب اٌر١ط، ٠ط٠ٕٚب، ٠ٚؽم١ٕب، وبْ لس٠ّب ٠غعت، صُ صبض ٚز٠ؿب، ٚضل١مب ِٚٙصثب، 

ؾّالق فٕبْ ٠طؼُ أجًّ ِٕػط ٚ٘ٛ ٠جطٜ فٟ ٚاز٠ٕب األذعط، ٠ٚؿ١ش ف١ٗ اٌؽّه ٠ٚس٠ط 

اٌّصبٔؽ ١ٕ٠ٚط إٌّبظي، ٚفٛق غٙطٖ ٔطوت، ٚٔعحه، ّٚٔطح، ٚ٘ٛ ٠ؿط١ٕب اٌّبء 

 !.ٖ ٚال ٔمسضٖ، ف١ب ٌٍؿجتساٌؿصة؛ ٌٕعزاز ٔػبفخ، ِؽ إٔٔب ٍٔٛ

 :أوًّ اٌجًّ ا٢ر١خ -  أ :-  أجت ؾٓ األؼئٍخ ا٢ر١خ

  ........................اٌؿّالق اٌط١ت ِّزس ِٓ -1

 ..........................٠ؿط١ٕب اٌّبء اٌؿصة ٌـ-  2  
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 :- اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ -ة

 (٠عٟء – ٠جٕٝ – ٠طفؽ ): (١ٕ٠ط)ِؿٕٝ وٍّخ  - 1

  (لعَ – حع٠ٓ – ِط٠ط ): (ؾّالق)ِعبز وٍّخ  - 2

 .............................................ؾٓ أٞ شٟء رزحسس اٌفمطح اٌؽبثمخ ؟ :   ط

=============================================== 

  رحت ؼبضح اٌٍجٓ وض١ًطا ،أذصد وٛة اٌٍجٓ،ٌزشطثٗ، فٛجسرٗ لس فؽس، :-الطأ صُ أجت - 5

ثؿط اٌؽٛائً ِضً اٌٍجٓ : ألْ اٌىٙطثبء رؿطٍذ فؽأٌذ ِؿٍّزٙب ؾٓ شٌه ، فمبٌذ اٌّؿٍّخ 

رحزٛٞ ؾٍٝ وبئٕبد زل١مخ جًسا ٟٚ٘ اٌزٟ رفؽس٘ب ،ٚثاِىبٕٔب لزً ٘صٖ اٌجطاص١ُ ثزؽر١ٓ 

اٌؽٛائً ؾٕس زضجخ حطاضح ِؿ١ٕخ ،ٚ٘صا ِب ٠ؿطف ثؿ١ٍّخ اٌجؽزطح ،ٚ٘صٖ اٌؿ١ٍّخ رجؿً 

ًّب ٌفزطح أطٛي ، فبٌجؽزطح رمزً اٌجطاص١ُ اٌعبضح  اٌطؿبَ إًِٓب ، ٚاٌٍجٓ اٌّجؽزط ٠ؽزّط ؼ١ٍ

 .اٌّؽججخ ٌجؿط األِطاض

 :أوًّ اٌجًّ ا٢ر١خ - أ:-   أجت ؾٓ األؼئٍخ ا٢ر١خ

 .اٌؽٛائً.......... ٠ّىٓ لزً اٌجطاص١ُ ثـ- 2.  وض١ًطا.........رحت ؼبضح- 1

 :-اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ- ة

  (اٌؽإاي– اٌؽبئً – اٌؽبئٍخ ): (اٌؽٛائً)ِفطز وٍّخ - 1

  (رٍّٙٙب– رع١ؿٙب – رصٍحٙب ): (رفؽس٘ب)ِعبز وٍّخ - 2

 ..................................و١ف ٔجحذ ؾ١ٍّخ اٌجؽزطح فٟ اٌحفبظ ؾٍٝ اٌطؿبَ؟- ط

=============================================== 

لطأ ئثطا١ُ٘ أْ األضض وط٠ٚخ رسٚض حٛي ٔفؽٙب ِطح وً أضثؽ ٚؾشط٠ٓ  :الطأ صُ أجت -6

ٚال ٔؽمط ِٓ فٛلٙب ؟ فأحعط اٌّؿٍُ حجال ، و١ف رسٚض األضض : ؼبؾخ فؽأي ِؿٍّٗ 

ٚطٍت ِٓ ئثطا١ُ٘ أْ ٠ّؽه اٌططف اٌضبٟٔ ِٓ ،ٚضثط ططف اٌحجً ثبٌسٌٛ ، ٚزٌٛا ثٗ ِبء 
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فالحع ئثطا١ُ٘ أْ اٌّبء ،ٚطٍت ِٕٗ أْ ٠زٛلف ،ففؿً ئثطا١ُ٘ ،ٚأْ ٠سٚض ثٗ ثمٛح ، اٌحجً 

وصٌه حطوخ األضض ثؽطؾخ صبثزخ ِؽ :فمبي اٌّؿٍُ ،ٌُ ٠ٕؽىت ِٓ اٌسٌٛ أصٕبء اٌسٚضاْ 

 .اٌجبشث١خ األضظ١خ ٟ٘ اٌزٟ رحفع اإلٔؽبْ ِٓ اٌط١طاْ ثؿ١سا ؾٓ األضض 

 : أوًّ اٌجًّ ا٢ر١خ - أ:   أجت ؾٓ األؼئٍخ ا٢ر١خ 

 وً أضثؽ ٚؾشط٠ٓ ؼبؾخ ................األضض وط٠ٚخ رسٚض حٛي ٔفؽٙب - 1    

 .......................اٌجبشث١خ األضظ١خ ٟ٘ اٌزٟ رحفع اإلٔؽبْ ِٓ - 2    

 :اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ - ة

 (ِٛاظ٠ب - لطث١ًب- جبٔجب)................  (ثؿ١سا )ِعبز وٍّخ - 1   

 (رمؽ- رجّؽ-رٍف)............ ِؿٕٝ وٍّخ رسٚض- 2   

 ................................................ظؽ ؾٕٛأب ِٕبؼجب ٌٍفمطح اٌؽبثمخ  - ط

=============================================== 

ٚأْ حجُ ِد اٌّطأح ،اؾزمس أحس اٌّؿ١ٍّٓ لس٠ّب أْ اٌّطأح شوبؤ٘ب ِحسٚز  :الطأصُ أجت -7

ٚأٔٙب ،ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ ال ٠ّىٕٙب اؼز١ؿبة اٌّؽبئً اٌصؿجخ ، أصغط ِٓ حجُ ِد اٌطجً 

فجبءد ئحسٜ فز١بد فصٍٗ ،ٌىٕٙب ال رؽزط١ؽ فّٙٙب ،٠ّىٓ أْ رسْٚ اٌٍّحٛغبد اٌؿ١ٍّخ 

ٚأصجزذ أْ ثٛؼؽ اٌّطأح أْ ، ٚحصٍذ ؾٍٝ شٙبزح فٟ اٌف١ع٠بء ِٓ ئحسٜ اٌجبِؿبد 

 . رزفٛق فٟ اٌؿٍُ ِضً اٌطجً 

 :أوًّ اٌجًّ ا٢ر١خ - أ :أجت ؾٓ األؼئٍخ ا٢ر١خ 

 ..................اؾزمس احس اٌّؿ١ٍّٓ لس٠ّب أْ اٌّطأح شوبؤ٘ب - 1   

 .فٟ اٌؿٍُ ِضً اٌطجً......................اٌّطأح رؽزط١ؽ أْ - 2  

 :اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ - ة

 (ٌؿت–غجبء - ؼرط٠خ): (شوبء)ِعبز وٍّخ - 1   
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 .(اٌّجّؽ –اٌجبِؿخ – اٌجبِؽ ) : (اٌجبِؿبد )ِفطز وٍّخ - 2   

 .....................ظؽ ؾٕٛأب ِٕبؼجب ٌٍفمطح  :أجت ؾٓ اٌؽإاي اٌزبٌٟ - ط

=============================================== 

 :الطأ صُ أجت -8

ٌّبشا رٕػط ئٌٝ :ٚح١ٓ ضأرٗ لبٌذ ٌٗ ، ِطد اٌسجبجخ شاد ٠َٛ ثجٛاض ٔجبد ؾش اٌغطاة 

: فمبي ٌٙب .ٚال ٠ّىٓ أْ ٔجزّؽ ِؿب، ٘ىصا أ٠ٙب إٌجبد اٌصغ١ط ؟ث١ٕٟ ٚث١ٕه فبضق وج١ط 

ٌٛال ، أؼزط١ؽ أْ أِعله ثّٕمبضٞ :لبٌذ اٌسجبجخ .ؼٕجزّؽ لط٠جب جسا ؛ ألْ ِص١طٔب ٚاحس

ٚثؿس أ٠بَ اجزّؿذ ، صُ ضحٍذ ثؿ١سا .ٌٚصا ٠ٙزّْٛ ثه ، أْ إٌبغ ٠حجْٛ أْ ٠أوٍٛن 

 .اٌسجبجخ ِطٙٛح ِؽ ٘صا إٌجبد فٟ طجم١ٓ ِزجبٚض٠ٓ ؾٍٝ ِبئسح اٌطؿبَ

 : أجت ؾٓ األؼئٍخ ا٢ر١خ 

 :أوًّ اٌجًّ ا٢ر١خ - أ

 ............ِطد اٌسجبجخ شاد ٠َٛ ثجٛاض - 1

 ِؽ اٌفطط فٟ طجم١ٓ ِزجبٚض٠ٓ ؾٍٝ ِبئسح طؿبَ........اجزّؿذ اٌسجبجخ- 2

 :اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ - ة

 (اٌط٠ًٛ – اٌىج١ط – اٌؿػ١ُ  )..............ِعبز وٍّخ اٌصغ١ط - 1

  (ِزمبضث١ٓ – ِزؽب١٠ٚٓ – ِزشبث١ٙٓ )..........ِؿٕٝ وٍّخ ِزجبٚض٠ٓ - 2

 ....................ظؽ ؾٕٛأب آذط ٌٍفمطح : أجت ؾٓ اٌؽإاي اٌزبٌٟ - ط

===============================================  

 :الطأ صُ أجت -9

ًِب حس٠مخ اٌح١ٛأبد ، ١ٌؿ١ش ث١ُٕٙ  اٌٙس٘س :أعؾجذ اٌح١ٛأبد ،ٚلبٌذ.٘جط اٌٙس٘س ٠ٛ

لبٌذ اٌجمطح ٠ٕمط فٟ األضض، ٠ٚأوً ! ِٓ اٌط١ٛض ،ٚٔحٓ ح١ٛأبد ال ٔحت أْ ٠ىْٛ ث١ٕٕب 
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ٚؾٕسِب ٔبِذ اٌح١ٛأبد رحذ غً . لبي األضٔت ئٔٗ ذطط ؾ١ٍٕب ،فٙٛ ٠ٕمً األذجبض .اٌسٚز

.. ٍِّىخ اٌح١ٛأبد فٟ ذطط : فصبح اٌٙس٘س .األشجبض ؼّؽ اٌٙس٘س صٛد ظائ١ط األؼس

شىطد اٌح١ٛأبد .فبذزجأد اٌح١ٛأبد ،ٚأصجحذ فٟ أِبْ .ٍِّىخ اٌح١ٛأبد فٟ ذطط

 .اٌٙس٘س ٚثٕذ ٌٗ ؾًشب فٟ ٍِّىزٙب 

 .فٟ ظٛء لطاءره ٌٍفمطح ظؽ ذًطب رحذ اٌصٛاة ف١ّب ٠ٍٟ  -أ

 (٠أوً اٌسٚز - شىٍٗ غط٠ت - ٠ٕمً األذجبض )...........األضٔت أْ اٌٙس٘س ذطط ألٔٗ ضأٜ-1

 (ٔجبح – ظئ١ط – رغط٠س  )............ؼّؽ اٌٙس٘س صٛد- 2

 .............................لُ ثؿًّ ؾٕبصط اٌمصخ ٌٍفمطٖ اٌؽبثمخ- 3 

=============================================== 

 :الطأ صُ أجت - 10

لطضد اٌسٌٚخ ٚظؽ ذطخ ٌّؿبٌجخ ِشىٍخ أٚالز اٌشٛاضؼ ، ففىطد فٟ أْ رم١ُ ٌُٙ ث١ًٛرب 

ٌإللبِخ ٌطؾب٠زُٙ ،وّب ٚفطد فصًٌٛب ٌٍزؿ١ٍُ ٚؾ١بزاد ِزٕمٍخ ِٚطبثد ٌزمس٠ُ ٚججبد 

. صح١خ ؼبذٕخ، ٘صا ثبإلظبفخ ئٌٝ ِشبضوزُٙ فٟ أٔشطخ اجزّبؾ١خ ٚرطف١ٙ١خ ٚض٠بظ١خ

 أِب اٌسٚض األوجط فزمَٛ ثٗ اٌجّؿ١بد األ١ٍ٘خ ٚضجبي األؾّبي اٌّرٍصْٛ 

 :فٟ ظٛء لطاءره ٌٍفمطح ظؽ ذًطب رحذ اٌصٛاة ِّب ٠ٍٟ - أ
 اٌشٛاضؼ (رٍٛس – اظزحبَ – أٚالز) .................ٚظؿذ اٌسٌٚخ ذطخ ٌّؿبٌجخ ِشىٍخ-1
 ...............ٚفطد اٌسٌٚخ ٌألٚالز اٌشٛاضؼ - 2
 (ٚؼبئً ِٛاصالد -جّؿ١بد أ١ٍ٘خ– ث١ًٛرب ٌإللبِخ  )                                        
 ........................................................................ِبشا لطضد اٌسٌٚخ ؟- ة
 

 ...............................................................ظؽ ؾٕٛأب ِٕبؼجب ٌٍفمطح - ط
 

 ===============================================
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 :الطأ صُ أجت - 11

فُٙ ٠أوٍْٛ فٟ ،رؿجت ؼ١ّط. ضأٜ ؼ١ّط ٚاٌسٖ ٠ؿطٝ جسٖ اٌطؿبَ فٟ ئٔبء ِٓ اٌرشت

ئشا :لبي ؼ١ّط .ألْ جسن ٠ىؽط األطجبق:فمبي ٌٗ.أطجبق ِٓ اٌعجبط فؽأي ٚاٌسٖ ؾٓ اٌؽجت

ٚ ِٓ . ؾطف األة أٗ وّب رس٠ٓ رساْ.ألطؿّه ف١ٗ ح١ٓ رىجط،ِبد جسٞ أض٠س ٘صا اٌطجك

 .١ٌٕبي ضظبٖ،٠ِٛٙب ٠طؿُ اٌجس فٟ افرط األطجبق 

 :اذزط اٌىٍّخ اٌصح١حخ ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ وّب ٠ٍٟ -أ

 ( اضخاٌف–  اٌعجبط–  اٌرشت )......................:وبٔذ األؼطح رأوً فٟ أطجبق ِٓ -1

 (٠طؿُ ٚاٌسٖ- ٠ؿط١ٗ ٌٍفم١ط- ٠أوً ف١ٗ  )..................:وبْ ؼ١ّط ٠ط٠س اٌطجك ٌـــ- 2

 أوًّ اٌؿجبضاد اٌزب١ٌخ-ة

  :..............................(أطجبق)ِفطز - 1

 :.................................ِعبز رىجط - 2

 ...........................................................ِبشا رؿٍّٕب ِٓ ٘صٖ اٌمصخ ؟- ط

=============================================== 

 :الطأ صُ أجت - 12

الزطة  فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ وبْ ضث١ؽ ؾبئًسا ِٓ اٌؿًّ ،ٚجس ضجًٍب فم١ًطا ٠طرؿس ِٓ اٌجطز،

ٔبزٞ ضث١ؽ ؾٍٝ ظٚجزٗ ٚطٍت ِٕٙب أْ رحعط ثؿط . ضث١ؽ ِٓ اٌطجً ٚأذصٖ ئٌٝ ث١زٗ 

ٚأؾطبٖ ثؿط إٌمٛز ، ١ٌؽبؾسٖ ؾٍٝ . ٚأؾطب٘ب ٌٍطجً اٌفم١ط . ِالثؽٗ ِٓ غطفزٗ 

ٚؾسٖ اٌطجً ثصٌه ٚأذص ٠سؾٛ ٌٗ ثبٌطظق . اٌّؿ١شخ ، صُ طٍت ِٕٗ أْ ٠جحش ؾٓ ؾًّ 

 .ٚاٌجطوخ 

  . اٌفمطح وّب فّٙذ ِٓ: أوًّ اٌؿجبضاد اٌزب١ٌخ -أ

 .................طٍت ضث١ؽ ِٓ اٌطجً أْ- 2 .....................وبْ ضث١ؽ ؾبئًسا ِٓ- 1
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 :اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ - ة

 (أٚضالٗ – ِالثؽٗ – ِبٌٗ  )......... طٍت ضث١ؽ ِٓ ظٚجزٗ أْ رحعط ثؿط  - 1

 ........................ٔزؿٍُ ِٓ ٘صٖ اٌحىب٠خ- 2

 (اٌحصض ِٓ اٌجطز – شطاء ِالثػ صم١ٍخ - ِؽبؾسح ا٢ذط٠ٓ )                        

 ........................................؟ ِب ل١ّخ اٌؿًّ وّب فّٙذ ِٓ اٌحىب٠خ- ط

=============================================== 

٠ب صغ١طرٟ احصضٞ ِٓ اٌضؿٍت : ٔبزد اٌمطخ اثٕزٙب اٌصغ١طح ٚلبٌذ  :الطأ صُ أجت - 13 

أزػطد .ٚالررطجٟ ِٓ إٌّعي ثّفطزن ،ذطجذ اٌمطخ ،ٌزجحش ؾٓ طؿبَ ٌصغ١طرٙب 

اٌصغ١طح أِٙب ثؿط اٌٛلذ ٌُٚ رصجط ،ٚذطجذ ٚحس٘ب ٌزٍؿت ذبضط إٌّعي فطآ٘ب اٌضؿٍت 

فمفعد فٟ ٚجٙٗ ثّربٌجٙب  اٌّىبض فبلزطة ِٓ إٌّعي ،١ٌص١س٘ب ،ٌىٓ األَ ضأرٗ ِٓ ثؿ١س

 .اؾزصضد اٌصغ١طح ألِٙب ٚٚؾسرٙب أٔٙب ٌٓ رىطض فؿٍزٙب ِطح أذطٜ.ٚأٔمصد اثٕزٙب 

أوًّ  وّب فّٙذ ِٓ اٌفمطح – أ 

 .................ذطجذ اٌمطخ ٌزجحش ؾٓ- 2 .................حصضد األَ اثٕزٙب ِٓ - 1 

 (لٛٞ – ججبْ - شجبؼ).........اٌضؿٍت - 1اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ- ة

 ( ضأد اٌضؿٍت-  ذبفذ ِٓ اٌضؿٍت -  ذبٌفذ أِٙب ): اؾزصضد اٌمطخ اٌصغ١طح ألٔٙب- 2

 .....................................................ِبشا رؿٍّذ ِٓ ٘صٖ اٌحىب٠خ ؟- ط

=============================================== 

 فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ اذزفذ اٌشّػ ٚاٌؽحبثخ أ٠ّٙب أف١س ٌٍٕبغ ؟ :الطأ صُ أجت - 14

فحىّذ ث١زّٙب اٌشجطح ٚلبٌذ ٌّٙب أِبِىّب فطصخ أؼجٛؼ إلصجبد ِٓ األف١س ؟ ثسأد 

ِزٝ :اٌشّػ رع٠س ِٓ ظٛئٙب ٚأشؿزٙب حزٝ شؿط إٌبغ ثحطاضرٙب ٌٚىٓ ثؿس أ٠بَ لبٌٛا 

 رػٙط اٌؽحت؟ ٌمس ٍٍِٕب ِٓ اٌحط ٚاٌؿطق، فجبءد 
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اٌؽحبثخ ٚأِططد ِطًطا شس٠ًسا ٚاشزس اٌجطز فطح إٌبغ ٌٚىُٕٙ رؿجٛا ِٓ شسح اٌجطز 

ٕ٘ب ؾطفذ اٌصس٠مزبْ أٔٗ ال ح١بح ثسّٚٔٙب .،ٚغطق اٌج١ٛد ،فزّٕٛا ٚجٛز اٌشّػ 

  .،فبٌح١بح ثطز ٚحط

 :اذزط اٌصٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ ٌّب ٠ٍٟ -  أ

 (اٌؽحبثخ – اٌمّط – اٌشجطح  )..........رحبٚضد اٌشّػ ِؽ - 1

 (اٌػالَ – األِطبض – اٌحطاضح )........غٙطد اٌشّػ فعازد - 2

 ....................جّؽ اٌؽحبثخ............ ِؿٕٝ ظٛء:  أوًّ -  ة 

 ...........................................ِب اٌسضغ اٌصٞ  رؿٍّزٗ اٌصس٠مزبْ؟- ط

=============================================== 

  اٌشّػ ِصسض اٌح١بح ِٚصسض ّٔبء اٌّعضٚؼ ٚاٌضّبض ٟٚ٘ غصاء :الطأ صُ أجت   -15

اإلٔؽبْ وّب أٔٙب رحٛي اٌّبء ئٌٝ ثربض ف١صؿس ئٌٝ اٌفعبء صُ ٠جطز ٠ٚؿٛز ئ١ٌٕب ِططا ِٓ 

جس٠س ف١ؽمٟ اإلٔؽبْ ٚاٌح١ٛاْ ٚاٌّعضٚؼ فؽجحبْ اهلل اٌربٌك ، ٠ٚؽزرسَ إٌبغ 

اٌشّػ فٟ طٟٙ اٌطؿبَ ٚحٌٛٛا طبلخ اٌشّػ ئٌٝ طبلخ وٙطثبئ١خ ر١ٕط اٌمطٜ ٚاٌّسْ 

 .ٚرس٠ط اٌّصبٔؽ 

 :رر١ط اٌىٍّخ اٌصح١حخ ِّب ث١ٓ اٌمٛؼ١ٓ – أ 
.....................  رحٛي اٌشّػ اٌّبء ئٌٝ ثربض صُ ٠ؿٛز ئ١ٌٕب فٟ صٛضح -  1

 (ؼحبة – ِطط – حطاضح  )                                                              
: ...............................  حٛي إٌبغ طبلخ اٌشّػ ئٌٝ طبلخ -  2

 (وٙطثبئ١خ – ٘ٛائ١خ – ِغٕبط١ؽ١خ  )                                                   
 :أِبَ اٌؿجبضح اٌرطأ ( × ) اِبَ اٌؿجبضح اٌصح١حخ ٚؾالِخ  ( / )ظؽ ؾالِخ - ة
    (    )  ِٕجؽ  : (ِصسض  )ِؿٕٝ وٍّخ - 1
   (      )ِطبضاد  : (ِطط  )جّؽ وٍّخ - 2
 

  ......................................... فٟ أٞ اٌفصٛي ٠ؽمط اٌّطط فٟ ِصط؟ -جـ 
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إمتحانات إلمحافظات لعام  0202  

  حمافظة القاهرة: القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب  

ة إل تهدد إؤلنسان وحده عىل إألرض ، بل تهدد جميع إلكائنات  " إلتلوث ظاهرة خطير

 إلحية ؛ لذلك يجب أن نتكاتف جميعا لمحاربة إلتلوث ، ويكون شعارنا إلنظافة وإلنقاء 

 

 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

 معنى 

 مفرد 

 أكمل ما ًأتي :  

  

  

  

 

 زيةحمافظة اجل: القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب   

ي جليل عرف عنه إلعدل وإلحزم ، كان  ريض هللا عنه ) عمر بن إلخطاب ("  صحاب 

ي لقبه إلفار 
ن
ن إلحق وإلباطل . سيدنا عمر هو إلخليفة إلثاب وق ؛ ألن هللا فرق بإسالمه بير

ي بكر إلصديق ، فسيدنا عمر  ريض هللا عنه من إلخلفاء إلرإشدين ، توىل إلخالفة بعد أب 

ل أعىل وقدوة صالحة لكل حاكم وقائد يبحث عن إلعدل " 
َ
 َمث

 

  : أكمل ما ًأتي 

  

  

  

 ( ضع عالمة  أمام) إلجملة إلصحيحة وعالمة(أمام )  إلجملة غير إلصحيحة : 
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إمتحانات إلمحافظات لعام  0202  

 كسندررةةحمافظة اإل: القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب   

إت ، وهو حريص عىل إلغذإء ،"  ي عالم إلحشر
ن
فإذإ  إلنمل من أصغر إلكائنات إلحية ف

ي إلصيف للشتاء ، وله  وجد طعاما 
ن
ئ ؤليه ، كما يحتفظ بقوته ف أشعر رفاقه بالمج 

ن أو أكير ؛ حتى إل نتشأ منها  ي حفظ ما يجمعه ؛ فهو يقسم إلحبة ؤىل نصفير
ن
حيل ف

ئ من طعامه أخرجه للشمس حتى يجف   " نبتة ، وإذإ إبتل شر

 

  :تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن  

  معنى 

 مضاد 

 :أكمل ما ًأتي  

  

  

  

 نففةة حمافظة امل: القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب   

ي قارة ؤفريقيا . تطل عىل بحرين من أهم بحار " 
ن
ي ف

ى
ف ي إلركن إلشماىلي إلشر

ن
تقع مرص ف

سط وإلبحر إألحمر . ومديمة إلقاهرة هي عاصمة جمهورية إلعالم ؛ إلبحر إألبيض إلمتو 

ن ستحتل  مرص إلعربية ، وه من أكي  وأعرق مدن ؤقريقيا ، وبجهود أبنائها إلمخلصير

ن دول إلعالم "   إلمكانة إلالئقة بير

 

 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

  

  

 

 :أكمل ما ًأتي  
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إمتحانات إلمحافظات لعام  0202  

 غربية حمافظة ال: القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب  

 

ك مع بعض زمالئه "  ي إلجامعة ولم ينتظر إلوظيفة إلحكومية ، ولكنه إشيى
ن
تخرج ف

إء قطعة أرض من إلدولة عىل أن وإتجهوإ ؤىل إلصحرإء إ لوإسعة ، وتعاقدوإ عىل شر
وع وأفادوإ  يسددوإ ثمنها عىل أقساط بعد إستصالحها وزرإعتها ، ونجح إلمشر

 " وطنهم ، وأصبحوإ من إألثرياء 
 
 

 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

  

  

 ( ضع عالمة  أمام) إلجملة إلصحيحة وعالمة(أمام )  إلجملة غير إلصحيحة : 

  

  

  

 كفر الش يخ حمافظة : القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب  

 

ء ، وإلوفاء بالعهد وإلثبات عليه ، وأمر  ي فعل إلشر
ن
"  إألمانة ه إلصدق وإؤلخالص ف

تب عليها من عباده بالتحىلي باألمانة وأدإئها عىل أكمل وجه ؛  –تعاىل  –هللا  لما ييى

 " ، فىه تسبب إنتشار إألمن ونيل محبة إلناس فوإئد 

 

 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

  

  

 : إلجملة غير إلصحيحة  ( أمام)إلجملة إلصحيحة وعالمة (أمام  ضع عالمة ) 
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 : القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب   - 

 

ي حياة إؤلنسان أعظم من إلحرية ، ولكن هناك حدودإ لحرية 
ن
ء ف " ليس هناك شر

إؤلنسان ، وه أن ينال حريته دون أن يرصن باآلخرين ؛ فالحرية بال حدود وإل قيود 

م كل ؤنسان بمسئ ن وليته تجاه أفرإد مجتمعه ، ولم تؤدي ؤىل إلفساد وإلفوضن ، فإذإ إليى

ي خير وسعادة . 
ن
ي إستخدإم حريته ، عاش إلمجتمع ف

ن
 يفرط ف

 

 

  

 : أكمل 

  

  

 : القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب  

ن ، ؤنه يشق أرض مرص جاريا من إلجنوب ؤىل  " إلنيل أعظم ما وهبه هللا للمرصيير
ي قيام إلشمال حامال لنا إلخير إلوفير ، ولقد كان هذإ إلنهر إلعظيم 

ن
إلسبب إألساشي ف

ن ، ومن وإجبنا نحو  ي بهرت إلعالم أجمع عىل مر إلسنير
إلحضارة إلمرصية إلقديمة إلتى

هذإ إلنهر أن نحافظ عىل مياهه من إلتلوث ، وأن نرشد إإلستهالك ، فال نبدد تلك 
ن مقرون ببقائه "   إلمياه فيما إل يفيد ، فحياة إلمرصي مرتبطة بهذإ إلنهر وبقاء إلمرصيير

 
 

 

  

 : إلجملة غير إلصحيحة  ( أمام)إلجملة إلصحيحة وعالمة (أمام  ضع عالمة ) 

  

 



 

5 

 

مادة اللغة العربية  –املراجعة النهائية 

 

 

إمتحانات إلمحافظات لعام  0202  

 : القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب  

ي عىل أن 
ي ،  به تنهض إألمم ، ويعلو شأنها ، فاحرص يابتن

ى
إلعلم طريق إلتقدم وإلرف

تتعلم إلعلم إلنافع ؛ لتفيد نفسك ووطنك ، كما يجب عليك أن تتمسك باألخالق 

ي 
توجهك نحو إلخير ، وتبعدك عن إلشر ، فالعلم وإألخالق هما أساس بناء  إلكريمة إلتى

 إألفرإد وإألمم . 

 
 

 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

  

 

 أكمل مكان امنقط :  

  

  

 

 : راءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب الق 

ي تصل ؤىل آإلف 
" إلمتأمل للجبال يالحظ إإلرتفاعات إلشاهقة لبعضها وإلتى

إألمتار ، وقد خلقها هللا ؛ لتكون أوتادإ تحفظ توإزن إألرض عندما تحدث 
 هزإت عنيفة نتيجة إلزإلزل " 

 
 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

 معنى 

 مفرد 

  

 : إلجملة غير إلصحيحة  ( أمام)إلجملة إلصحيحة وعالمة (أمام  ضع عالمة ) 
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إمتحانات إلمحافظات لعام  0202  

 : القراءة المتحررة المحتوى ، اقرأ ، ثم أجب  

ي كثير من إلموإد ، 
ن
ي ، أذهب ؤليها ؛ ألتعلم إلمفيد ف

ن
ي إلثاب

ي ه بيتى
" مدرستى

ي أحبها ؛ لذلك أحافظ 
 عليها وعىل أثاثها ونظافتها " وأمارس إألنشطة إلتى

 
 

 تخٌر اإلجابة امصحٌحة مما بٌن امقوسٌن :  

  

  

 ( ضع عالمة  أمام) إلجملة إلصحيحة وعالمة(أمام )  إلجملة غير إلصحيحة : 

  

  

  

 

 

 

ي ؤإل وكان به نقص وهذإ  وإل يخفن عليك أيها إللبيب ما من عمل بشر

جو أن تغفر من طبيعة إلبشر ، فالكمال هلل وحده ولكتابه إلم عجز ، فين

نا فقد بذلنا جهدنا وطاقتنا وما قرصنا .   / محمود مصطفن لنا تقصير
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